Konferenciatámogatói csomagok
és kiállítási értesítő

http://balaton.mett.hu

Húsz évvel az első Balaton Konferencia megrendezése után a Magyar Elválasztástudományi Társaság
(METT) ismét megszervezi a komoly elismertségnek örvendő Balaton Szimpózium nemzetközi
konferenciát.
A hagyományok szellemében a

10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods
konferenciát 2015. szeptember 2-4. között Siófokon, a Hotel Azúrban szervezzük meg.
A Balaton Szimpóziumok sorozata mára Közép-Európa egyik legjelentősebb elválasztástudományi
konferenciájává vált. A Balaton Szimpózium kétévente az egész világról Siófokra vonzza az
elválasztástudomány szakembereit.
A 10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods alkalmat ad arra, hogy az
elválasztástudomány szakértői, döntéshozói, a felhasználók és kutatók megvitassák a legfrissebbek
eredményeket, a szakma újdonságait, illetve napjaink és a jövő technikai kihívásait.
A 10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods tematikája hangsúlyt fektet a
különböző analitikai, preparatív és ipari eljárásokra és alkalmazásokra, a gyógyszeripari, környezeti,
bioanalitikai, biotechnológiai, bűnügyi, élettudományok és ipari elválasztástechnikai módszerekre. Az
új állófázisok és az oszloptechnológia, az elválasztási technikák, az elválasztástudomány elmélete és az
alkalmazások területén jelentkező fejlesztések és új trendek is hangsúlyosan megjelennek a szimpózium
tematikájában.
Számos ajánlat közül választhat, ha szponzorként vagy kiállítóként részt kíván venni a 10th Balaton
Symposium on High-Performance Separation Methods konferencián. A Diamond Congress Kft. –
partnerünk a szimpózium és a kiállítás lebonyolításában – segítséget nyújt abban, hogy a vállalatuk
számára legmegfelelőbb kiállítói és szponzori csomagot találják meg.
Bízunk abban, hogy a 10th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods konferencia
résztvevői között köszönthetjük.

Prof. Felinger Attila
a szimpózium elnöke
METT elnök

Dr. Gazdag Mária
METT főtitkár
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Platina fokozatú támogatói csomag (Szimpózium bankett)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A szimpózium bankett vacsorájának kizárólagos támogatója
a vacsora helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a bankett meghívóján egy színnel
cég banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal
cég logójának feltüntetése a weblapon platinafokozatú támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése platina fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése platinafokozatú támogatóként
kiemelve, a szünetek alatt köszönetnyilvánítással
B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
12 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)
szórólap elhelyezése a konferencia táskában (max. 3 féle prospektus A/4-ben)
15 perces tudományos igényű előadás tartása a tudományos programban, vagy 30 perces
szakmai előadás tartása a poszter szekció alatt
4 tudományos poszter bemutatása
2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 2.700.000 Ft+ÁFA

Arany fokozatú támogatói csomag #1. (Szimpózium vacsora)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A szimpózium vacsorájának (Garden party) kizárólagos támogatója
a vacsora helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a vacsora meghívóján egy színnel
cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése arany fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése arany fokozatú támogatóként
kiemelve, a szünetek alatt köszönetnyilvánítással
B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
10 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)
szórólap elhelyezése a konferencia táskában (max. 2 féle prospektus A/4-ben)
15 perces tudományos igényű előadás tartása a tudományos programban, vagy 3 tudományos
poszter bemutatása
1 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 2.050.000 Ft+ÁFA

3

Arany fokozatú támogatói csomag #2. (Konferencia táska)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konferencia táska kizárólagos támogatója
cég logójának / nevének elhelyezése a konferencia táskán egy színnel
cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése arany fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése arany fokozatú támogatóként
kiemelve, a szünetek alatt köszönetnyilvánítással
B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
10 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)
szórólap elhelyezése a konferencia táskában (max. 2 féle prospektus A/4-ben)
15 perces tudományos igényű előadás tartása a tudományos programban, vagy 3 tudományos
poszter bemutatása
1 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 2.050.000 Ft+ÁFA
(ha a táskát a szervezők biztosítják)

A támogatói csomag díja: 1.400.000 Ft+ÁFA
(ha a 350 db táskát a szponzor biztosítja)

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1. (Konferencia kitűző)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konferencia kitűző kizárólagos támogatója
cég logójának / nevének elhelyezése a kitűző zsinórján egy színnel
cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként
kiemelve, a szünetek alatt köszönetnyilvánítással
cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként kiemelve
B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
8 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)
szórólap elhelyezése a konferencia táskában (max. 1 féle prospektus A/4-ben)
10 perces tudományos igényű előadás tartása a tudományos programban, vagy 2 tudományos
poszter bemutatása
1 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 1.300.000 Ft+ÁFA
(ha a kitűzőt a szervezők biztosítják)

A támogatói csomag díja: 1.100.000 Ft+ÁFA
(ha a 350 db kitűzőt a szponzor biztosítja)
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Ezüst fokozatú támogatói csomag #2. (Konferencia jegyzettömb és toll)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konferencia anyagok kizárólagos támogatója
cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként
kiemelve, a szünetek alatt köszönetnyilvánítással
B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
8 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)
szórólap elhelyezése a konferencia táskában (max. 1 féle prospektus A/4-ben)
10 perces tudományos igényű előadás tartása a tudományos programban, vagy 2 tudományos
poszter bemutatása
1 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 1.300.000 Ft+ÁFA
(ha a jegyzettömböt és tollat a szervezők biztosítják)

A támogatói csomag díja: 1.100.000 Ft+ÁFA
(ha a 350 db jegyzettömböt és tollat a szponzor biztosítja)

Ezüst fokozatú támogatói csomag #3. (Szimpózium kávészünet)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Támogató által választott napon a kávészünet kizárólagos támogatója
A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása (zászlót/molinót
szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként
kiemelve, a szünetek alatt köszönetnyilvánítással
B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
8 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)
szórólap elhelyezése a konferencia táskában (max. 1 féle prospektus A/4-ben)
10 perces tudományos igényű előadás tartása a tudományos programban, vagy 2 tudományos
poszter bemutatása
1 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)

A támogatói csomag max. 6 cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 1.300.000 Ft+ÁFA
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Bronz fokozatú támogatói csomag - (Általános megjelenés)
•
•
•
•
•
•

cég logójának feltüntetése a weblapon bronz fokozatú támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése bronz fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése bronz fokozatú támogatóként
kiemelve, a szünetek alatt köszönetnyilvánítással
B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
6 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)
szórólap elhelyezése a konferencia táskában (max. 1 féle prospektus A/4-ben)

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 750.000 Ft+ÁFA
Kiállítási lehetőség
A fentiekben ismertetett megjelenési formákon kívül természetesen kiállítási területet is kínálunk az
érdeklődő cégek számára. A kiállítást informálisan, épített egységstandok nélkül kívánjuk megrendezni,
kifejezetten a kávészünet területén. Kiállítási terület bármely cég számára igényelhető. Azon cégek, akik a
meghirdetett támogatói csomagokat is választottak, előnyt élveznek az elhelyezés során. A hivatalos
támogatói csomagokban szereplő m2 területe növelhető az alábbiakban megjelölt feltételek és a felár
megfizetése mellett. A minimálisan rendelhető terület 4 m2.
A standhely a következőket tartalmazza: kijelölt terület, 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os
csatlakozási lehetőség. Nagyobb méretű standoknál ez arányosan növelhető. Ezen kívül kiállítóink nevét
feltüntetjük a szimpózium weboldalán és a programfüzetben is, köszönetnyilvánítással. Lehetőséget adunk
egy oldal színes hirdetés elhelyezésére a programfüzetben B5 formátumban, vagy egy darab céges ismertető
elhelyezésére a konferencia táskában. A hirdetés díját a kiállítói díj tartalmazza. A meghirdetett m2 díj a
kiállító személy részvételi díját NEM tartalmazza. A standon tartózkodó személy résztvevőnek minősül, rá a
weboldalon található részvételi díjak vonatkoznak:

http://balaton.mett.hu
A kiállítási díjak a következők:
4 m2-es terület 175.000 Ft +ÁFA
6 m2-es terület 215.000 Ft +ÁFA
8 m2-es terület 260.000 Ft +ÁFA
A kiállítói jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent megadott elérhetőségek egyikére legkésőbb
2015. június 30-ig. Az ajánlott jelentkezési határidő a helykorlátok ismeretében 2015. április 30.
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Hirdetési lehetőségek
Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben B5 méretben

55.000 Ft +ÁFA

Egy oldalas fekete-fehér hirdetés a programfüzetben B5 méretben

30.000 Ft +ÁFA

Max. A4 méretű szórólap elhelyezése a konferencia táskában

30.000 Ft +ÁFA

Felhívjuk figyelmét, hogy hirdetési megjelenést a fentiekben kiajánlott csomagok szinte mindegyike
tartalmaz. Az árak elsősorban a további oldalakra és szóróanyagokra vonatkoznak.

Jelentkezési, fizetési feltételek
A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori csomag
megjelölésével a Szervező Irodához intézett levélben lehet legkésőbb 2015. június 30-ig. A támogatói
csomagok tartalma a szervezők részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről
a szerződés létrejöttét eredményezi. A jelentkezés kézhezvétele után a Diamond Congress Kft a szponzoráló
céggel szerződést köt. A támogatói csomagok díja a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A szponzori, kiállítási
és a hirdetési díjak díjbekérő ellenében történő befizetésének határideje legkésőbb 2015. július 10. A
szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, hogy a meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő
megállapodást kössenek a szponzorral, amennyiben ez a felek kölcsönös érdekeit szolgálják.
A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az
ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre
támogató csak abban az esetben jogosult, ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat
a támogatónak önhibájából eredően nem biztosítja. Amennyiben a támogató által választott csomag már
foglalt, úgy az iroda azonnal tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot
ajánlhat fel.
Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke
2015. augusztus 31-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen
2015. június 30-ig mondható vissza. Június 30 és július 31 között 50%, július 31. után a teljes terület díja
fizetendő.

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel
Diamond Congress Kft.
Kontakt: Varga Attila
1255 Budapest, Pf. 48.
Tel.: 06 1 225 0210
Fax: 06 1 201 2680
E-mail: diamond@diamond-congress.hu
http://balaton.mett.hu
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